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مقدمه

مؤسسات و سازمانها با هر مأموريت ،هدف و چشماندازي کـش دارنـد در يـک المـرو
ملي يا بينالمللي عمل ميکنند و مل م بش پاسخگويي بش ذينفعان هستند .اين اصل ،تمام
مجموعشهاي کاري را در بر ميگيـرد :از شـرکتي کـش هـدفش کسـب سـود و رضـايت
مشتري است تا سازماني کش هدف خود را اجراي کامل و داي وظايف اانوني و کمـک
بش تحق اهداف توسعش و تعالي کشور ارار داده است.
سازمانها تا زماني کش براي بقا تالش ميکنند و خود را نيازمنـد حوـور در عرصـش
ملي و بينالمللي ميدانند ،بايد اصل بهبود مستمر را سـرلوحش فعاليـتهـاي خـود اـرار
دهند .اين بهبود را ميتوان با دريافت بازخورد الزم از محيط دروني و بيروني ،تج يش و
تحليل نقاط اوت و ضعف ،فرصتها و تهديدهاي سازمان و مسئوليتپـذيري و جلـب
رضايت مشتري ايجاد کرد.
در صورتي کش ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و بش طور صحيح و مسـتمر انجـام
گيرد ،در بخش دولتي موجب ارتقاي عملکرد ،پاسخگويي دستگاههاي اجرايـي ،جلـب
اعتماد عمومي نسبت بش عملکرد سازمانها و کـارآيي و اثربخشـي دولـت مـيشـود .در
بخش غيردولتي منجر بش ارتقاي مديريت منابع  ،رضايت مشتري ،کمک بش توسعش ملـي،
ايجاد اابليتهاي جديد ،پايداري و ارتقاي کالر جهاني شرکتها و مؤسسات خواهـد
شد (ايوان 1و الندسي.)2007 ،2
سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران ني بش عنوان يـک سـازمان عمـومي ،از
اين ااعده مسترنا نيست و ل وم ارزيابي عملکرد آن بش طور داي  ،وااعبينانش ،همشجانبش و
مبتني بر روشها و اصول علمي ،امري انکارناپذير است.
گستردگي و تنوع محصوالت و خدمات سازمان صداوسيما موجب شده است تـا در
هر بخش و معاونتي ،با توجش بش ساختار سازماني و نوع محصـول واحـد و البتـش سـليقش
مديران اطالعات و برنامشري ي هر بخش ،از روشها و اب ارهاي متفاوتي بـراي ارزيـابي
عملکرد استفاده شود .تعدد روش هاي ارزيابي در درون سـازمان ،بـش نتـايج پراکنـدهاي
مي انجامد کش ارزيابي داي و يکپارچشاي از سازمان صداوسيما بش دست نميدهـد و بـش
اين ترتيب ،امکان شناسايي نقاط اوت و ضعف سازمان را براي مـديريت ارشـد فـراهم
2. Lindsay

1. Evans
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نمي کند .در چنين وضعيتي ،تشخيص نقاط ضعف ،برنامش ري ي براي بهبود و دستيابي بش
تعالي سازماني ممکن نيست.
بنابراين ،شناسايي يک روش ارزيابي کارآمد (با توجش بـش شـاخصهـاي عمـومي و
اختصاصي عملکرد هر واحد) کش در تمام بخشهاي اين سازمان ب رگ ،اابل اجرا باشـد
و نتايج دايقي درباره تمام عناصر سازماني (مديريت ،منابع انساني ،فرايندها ،منابع مـالي
و  )...بش دست دهد ،بسيار ضروري است .در سال  1381مؤسسش مطالعـات بهـرهوري و
منابع انساني وابستش بش سازمان گسترش و نوسازي صـنايع ايـران ،ااـدام بـش پـذيرش و
معرفي مدل تعالي ) )1EFQMبراي ارزيابي سازمانهاي ايراني کرد کش پح از تأييد ايـن
تصميم از سوي دولت جمهوري اسالمي ايران ،سازمانهاي مختلف کشور ،اجراي ايـن
مدل را براي ارزيابي عملکرد خود و دستيابي بش جاي ه تعالي در دستور کار خـود اـرار
دادند .سازمانها و وزارتخانش هايي همچون شـرکت ملـي نفـت ،وزارت دفـاع ،سـازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) و وزارت بهداشت ،سازمانهاي ب رگي هسـتند کـش
عالوه بر اجراي موف اين مدل ،توانستشاند آن را با توجش بش مأموريتها و شر وظايف
خود بومي کنند .در سازمان صداوسيما ني در سال  1387تالش جدي و پيگيـري بـراي
اجراي اين مدل با هدف ارزيابي عملکرد و تعالي سازماني آغاز شد.
بومي سازي اين مدل ،با توجش بش مأموريـت اصـلي سـازمان ،يعنـي توليـد و پخـش
برنامش هاي صوتي و تصويري صورت گرفتش است .با اين هدف کش آغازي براي ارزيـابي
عملکرد يکپارچش سازمان و حرکت رسانش ملي بش سوي تعالي سازماني باشد.
فرضيههاي پژوهش

در اين پژوهش ما بش دنبال کشف و حل دو مسئلش هستيم:
 .1مدل تعالي سازماني  ،EFQMچارچوب مناسبي براي ارزيـابي تمـام بخـشهـا و
معاونتهاي سازمان صداوسيما اراکش ميدهد.
 .2بش کارگيري مدل تعالي سازماني  EFQMبراي ارزيابي عملکرد رسانش ملـي ،نيـاز
بش بوميسازي نکات راهنماي مدل دارد.
)1. European Foundation for Quality Management (EFQM
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براي دستيابي بش صحت و سقم فرضيات مطر شده بايد بش سؤاالت زير پاسخ داد:
آيا ارزش هاي محوري مورد ابول براي فعاليت رسانش ملـي همـان ارزشهـاي ذکـر
شده در مدل  EFQMاست؟
آيا معيارهاي پذيرفتش شده براي ارزيابي سازمان صداوسيما همان معيارهاي ذکر شده
در مدل  EFQMاست ؟
زيرمعيارهاي مناسب براي هر يک از معيارهاي ارزيابي سازمان صداوسيما کدامند؟
آيا براي بخش بندي معيارهاي مدل ارزيابي عملکرد و تعالي سـازماني رسـانش ملـي،
همان بخشبندي مدل  EFQMمورد ابول است يا معيارها بايد بش شکل ديگر يـا تحـت
نامهاي ديگري بخشبندي شوند؟
چارچوب نظري پژوهش

چارچوب نظري پژوهش بر اسار نظريش سيستمي در مديريت استوار است .از آنجا کـش
هر سازمان (همچون يک موجود زنده) سيستمي است متشکل از اج اکـي کـش هـر يـک
وظيفش يا وظايف خاصي بر عهده دارند ،با يکديگر در تعامـل هسـتند و در ايـن تعامـل
ايجاد هماف ايي مي کنند؛ عملکرد مطلوب يا نامطلوب هر ج ء از سازمان بر سـاير اجـ ا
تأثير مستقيم و غيرمستقيم دارد.
واژه سيستم 1در لغت بش معناي دستگاه ،نظام ،ااعده ،دستگاه حکومت و  ...ميباشـد
(ح شنار ،1387 ،ص  .)43سيستم مجموعشاي از اج ا و روابط ميان آنهاسـت کـش بـا
ويژگي هاي معين ،بش هم وابستش يا مرتبط ميشوند و در مجموع ،با محيطشـان تشـکيل
يک کل را ميدهند؛ مانند يک کارخانش يا بدن انسان .اين اج ا در راه تحق يـک هـدف
حرکت ميکنند و يکديگر را در اين راه کامل ميکنند .البتش در فارسي ،بش طـور معمـول
از واژه نظام بش عنوان معادل سيستم استفاده ميشود (رضاييان ،1383 ،ص .)257
نگرش سيستمي ديدگاهي است کش بش ما اجازه ميدهد تا نيروها و متغيرهايي را کـش
در محيط داخل و خارج سازمان تأثير اساسي دارند ،بشناسيم و بـش عملکـرد و جايگـاه
آنها در سازمان پي ببريم .نگرش سيستمي در اداره سازمانها موجـب تسـهيل در ايجـاد
يک چارچوب کلي و يکپارچگي آن ميشود و شناخت جنبشهاي گوناگون سازمانها را
1. system
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عملي ميسازد .اين شـيوه نگـرش ،سـازمان را بـش عنـوان مجموعـش يـا سيسـتم واحـد
هدفمندي مينگرد کش از اج اي مرتبط با يکديگر تشکيل شده اسـت .از نظـر مـديريتي،
نگرش سيستمي موجب ميشود تا مديران ،بش سازمان بش صورت يـک کـل و بخشـي از
يک محيط ب رگتر توجش کنند.
در تقسيمبندي انواع سيستمها بش اين موارد برميخوريم :ساده و پيچيده ،باز و بستش،
اصلي و فرعي ،اطعي و احتمالي ،طبيعي و مصنوعي (الواني ،1386 ،ص .)109
کات  1و کان 2در مدلهاي عمومي سيستمها ،سازمان اداري را بش عنوان يک سيستم بـاز

معرفي ميکنند .مشخصات عمومي سيسـتمهـاي بـاز عبـارتانـد از :وارد کـردن انـرژي،
عمليات (يا فرايندهاي ايجاد محصول) ،بازدادهها ،سيستم بـش عنـوان چـرخش رويـدادها،
انتروپي منفي ،دادههاي اطالعاتي ،بازخور منفي و فرايند کدگذاري ،حالت پايدار و تعـادل
دروني پويا ،تفکيک وظايف يا تخصصگرايي ،يکپارچگي و هماهنگي ،هم پاياني.

نظريش سيستمها ،نظريشاي جامع و کلنگر است .از نظر برتالنفي ،3سيستم عبارت اسـت

از تعدادي عنصر کش با يکديگر ارتباط دارند .با تکيش بر ايـن تعريـف ،سيسـتم موجـوديتي
است متشکل از عناصري مرتبط و متعامل کش اين ارتباط و تعامل ،نوعي کليـت و تماميـت
بش آن ميبخشد .برتـالنفي اصـول نظريـش سيسـتمهـا را چنـين تلخـيص مـيکنـد :کليـت،
جمعپذيري ،مکاني اسيون ،تمرک و سلسلش مراتب( .نقل از حقيقت ،1387 ،ص .)225
اهداف سيستم ميتواند شامل اين موارد باشد :رساندن اطالعات صـحيح در زمـان و
يا ه ينش مناسب ،باال بردن ضريب اطمينان تصميمگيريها ،باال بـردن ظرفيـت پـردازش
کارها ،باال بردن سود ،اف ايش بهرهوري و کاهش ه ينشها (رضاييان ،1370 ،ص .)345
نظريش سيستمي در اين پژوهش از آن رو مورد استفاده است کش دريابيم رسـانش ملـي
بش عنوان يک سازمان ،کل بش هم پيوستشاي است کش اجـ اي آن بـا هـم تعامـل دارنـد و
عملکرد مطلوب يا نامطلوب هر ج ء آن ،بر کارکرد مطلـوب يـا نـامطلوب سـاير اجـ ا
تأثيرگذار است .براي مرال ،نقص راهبردها و رويکردهاي سازمان در معيار منابع مـالي و
تجهي ات ،بر عملکرد نيروي انساني تأثير مستقيم خواهد داشت و موجب افت کميت يا
کيفيت توليدات و خدمات خواهد شد.
3. Brtlanfy

2. Kane

1. Katz
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روش پژوهش

در اين پژوهش ،از روش دلفي يا نظرخواهي از خبرگـان اسـتفاده شـده اسـت .مطالعـش
دلفي شامل جمعآوري نظرهاي کارشناسان در دفعات متعدد ،با تکرار چنـد دور ارسـال
پرسشنامش است .در پژوهش حاضر ،بش دليل آنکش نکات راهنما و شاخصهـاي مـدون و
استاندارد شدهاي براي ارزيابي فعاليتهاي سازمان صداوسيما در حوزههاي برنامـشاي و
غيربرنامش اي در دست نبود ،با انتخاب روش دلفي براي انجام پژوهش؛ از نظـر خبرگـان
دانشگاهي و سازماني (صداوسيما) بـراي تـدوين و نهـاييسـازي ارزشهـا ،معيارهـا و
شاخصهاي ارزيابي عملکرد و تعالي سازمان صداوسيما استفاده شده است.
هدف بسياري از کاربردهاي دلفي ،اابليت اطمينان و کشـف خالاانـش ايـدههـا يـا توليـد
اطالعات مناسب براي تصميمگيري است .اسار روش دلفي يک فرايند سـاختمنـد بـراي
جمعآوري و مختصرسازي دانش بش دست آمده از گروه خبرگان است کش ايـن دانـش از راه
توزيع دستشاي سؤال با بازخورد نظري کنترل شده بش دست آمده است (اسماعيلي.)1388 ،
ابزار مورد استفاده

اب ار اصلي بش کار گرفتش شده در اين پـژوهش پرسشـنامش بـوده اسـت .از مرحلـش مطالعـش
مقدماتي تا مرحلش اصلي پژوهش سش پرسشنامش مجـ ا ،طراحـي و در اختيـار پاسـخگويان
ارارگرفت .پرسشنامش اول ،با سؤاالت باز و بش منظور جمعآوري ديـدگاههـاي متخصصـان
علم مديريت و رسانش در مورد ال امات و مالحظات بوميسازي مدل تعـالي بـراي رسـانش
ملي طراحي و توزيع شد و طراحي پرسشنامش دوم ،بش صورت بستش و با اسـتفاده از طيـف
ليکرت انجام گرفت کش هدف آن آزمون فرضيش نخست پژوهش بود .پرسشنامش سـوم نيـ
براي پاسخ بش فرضيش دوم و با استفاده از روش  AHPطراحي شد و بش اجرا درآمد.
آنچش در اين مقالش آمده ،نتايج حاصـل از پرسشـنامش دوم اسـت کـش در آن از طيـف
ليکرت براي گ ينشهاي جواب استفاده شده است .بش اين ترتيب کش در برابـر هـر سـؤال
پنج گ ينش با امتيازات زير ارار گرفت:
کامالً موافقم =  +2موافقم =  +1نظري ندارم =  0مخالفم =  –1کامالً مخالفم = -2
پح از جمعآوري پرسشنامشهاي تکميل شـده ،امتيـازات منفـي و مربـت هـر سـؤال
محاسبش شد.
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روش تجزيه و تحليل دادهها

مبناي تحليل امتيازها بر اين اسار استوار بـود :پـح از کنـار گذاشـتن پرسشـنامشهـاي
مخدوش ،تعداد پرسشنامشهاي اابـل اسـتناد بـش  142عـدد رسـيد .بنـابراين ،اگـر تمـام
پاسخگويان بش يک آيتم پاسخ کامالً مواف ميدادند ،حداکرر امتياز بـش دسـت آمـده 284
امتياز بود و بر اين اسار ،هر آيتمي کش 50درصد اين امتياز را ( 142امتياز مربت) کسب
کرد ،پذيرفتش شد.
معرفی مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل  EFQMدر سال  1991در اروپا ،بش عنوان مدل تعالي کسب و کـار معرفـي شـد و
طي آن چارچوبي ني براي اوـاوت و خـود ارزيـابي سـازماني و در نهايـت ،دريافـت
پاداش کيفيت اروپايي اراکش شد .اين ااـدام درسـال  1992بـش نتيجـش رسـيد .ايـن مـدل
نشاندهنده م يتهاي پايداري است کش سازمان متعالي بايد بش آنها دست پيدا کند.
مدل  EFQMاين امکان را فراهم ميآورد کش سازمان عملکـرد خـود را بـا اسـتفاده از
برخي معيارها محاسبش کند .امتيازهاي بش دست آمده ميتوانـد در مقايسـشهـاي «بهکـاوي»
داخلي يا خارجي بش کار گرفتش شود .نتايج بش دست آمـده از ايـن مقايسـشهـا بـش افـ ايش
تمرک بر بهبود عملکرد فرايندهاي کليدي و در نتيجش «تعالي سازماني» منجر خواهد شد.
مدل تعالي سازماني  EFQMعملکرد يک سازمان را در دو زمينش .1 :توانمندسازها و
 .2نتايج مشاهده شده؛ در نظر ميگيرد .براي اين منظور ،پنج معيار توانمندساز (رهبـري،
منابع انساني ،خطمشي و راهبرد ،مشارکت ها و منابع و فرايندها) و چهـار معيـار نتـايج
(نتايج عملکرد ،نتايج در حوزه مشـتريان ،نتـايج در حـوزه کارکنـان و نتـايج در حـوزه
مسئوليتهاي سازمان در ابال جامعش) را بش کار ميبندد .عملکـرد فعلـي هـر سـازمان از
روي نمره بش دست آمده از اين  9معيار و با در نظر گرفتن  32زيرمعيـار (بـراي مرـال،
فرايندها بش طور نظام مند طراحي و مديريت ميشوند) سنجيده مـيشـود .نمـرات را بـا
توجش بش پاسخهايي کش بش اين سؤاالت داده ميشود ،بر پايش «خودارزيـابي» داخلـي و يـا
بش کمک ارزيابان خارجي محاسبش ميکنند .نحوه امتيازدهي از نظام نمرهدهـي اسـتاندارد
جهاني تبعيت ميکند و براي کليش سازمانها يکسان است .نظام امتيازدهي بش سـازمانهـا
کمک ميکند کش خود را با سازمان هاي رايب و يا وضعيت پيشين خـود مقايسـش کننـد.
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پايشگذاري گسترده نظامهاي مديريت کيفيت از سوي سازمانهـا بـش بهبـود امتيـازات کمـک
ميکند .اما مدل تعالي بش خودي خود اطالعاتي را در مورد نحوه بهبود امتيازات پايين فـراهم
نميآورد .نتايج بش طور معمول در االب «گ ارشات» تدوين مـيشـوند و بـش طـور مرتـب و
ساليانش اراکش ميشـوند .سـازمان هـاي مختلـف ممکـن اسـت متناسـب بـا آمـادگي خـود از
تکنيکهاي مختلفي براي اجراي اين مدل استفاده کنند (فقهي فرهمند ،1385 ،ص .)135
شمای کلّی مدل تعالی سازمانی EFQM







مزاياي مدل EFQM

ايجاد يک سيستم صحتسنجي براي فرايندها و تعيين نقاط اوت و ضعف سازمان
ـ توانا کردن سازمان در الگوبرداري از بهترين سازمانها در زمينش فرايندهاي سازماني
ـ توجش بش مشتريمداري
ـ معيار وزندهي مناسبي دارد.
ـ با الگوهاي جديد مديريت همخواني دارد.
ـ نگاه جامعي بش ذينفعان سازمان دارد :جامعش ،مشتريان ،کارکنان (افراد) و سهامداران
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ـ نگاه جامعي در انتخاب معيارها و شاخصها دارد.
ـ مدلي عيني و مبتني بر وااعيت است.
ـ ساختار مناسبي براي تحليل نتايج ارزيابي سازمان اراکش ميکند.
ـ امکان سنجش کمّي دارد.
ـ (با استفاده از) منط رادار ،معيارها را از جنبشهاي مختلف مورد ارزيابي ارار ميدهد.
ـ از اابليت انعطافپذيري زيادي برخوردار است (ايران اده و براي ،1388 ،ص .)125
داليل انتخاب مدل  EFQMبراي ارزيابی سازمانهاي ايرانی

در اين خصوص کش چرا اين مدل را مؤسسش مطالعات بهـرهوري و منـابع انسـاني بـراي
ارزيابي شرکتها و سازمانهاي ايراني انتخاب کرده است ،بش داليـل مختلفـي مـيتـوان
اشاره کرد کش مهمترين آنها عبارتاند از:
در ميان کشورهاي جهان ،بيش از مدلهاي ديگر بش عنوان مدل جاي ه ملـي انتخـاب
شده است.
روابط خوب ايران با کشورهاي اروپايي ،امکان انتقـال دانـش و اسـتفاده مسـتقيم از
خبرگان اين مدل را فراهم ميآورد.
ديدگاه نظام مند اوي ،توجـش دايـ بـش مـديريت مبتنـي بـر فراينـدهاي سـازماني و
نتيجشگرايي در اين مدل وجود دارد (همان ،ص .)165
همچنين مدل تعالي  EFQMنـوعي ابـ ار کـاربردي اسـت کـش مـيتوانـد از سـوي
سازمانها در موارد زير بش کار گرفتش شود:
بش عنوان اب اري براي ارزيابي؛ بش عنوان چارچوبي براي نظام مديريت سـازمان و بـش
عنوان مبنايي براي ايجاد يک واژهنامش عمومي و تخصصي يکپارچـش در سـازمان و درک
و شناخت سازمان در تمام سطو
ارزشهاي محوري يا مفاهيم بنيادي مدل EFQM

اين مدل کار خود را با معرفي هشت مفهوم بش عنوان چـارچوب ارزشـي فعاليـت يـک
سازمان آغاز ميکند .اين هشت ارزش عبارتاند از:
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نتيجهگرايي .سازماني کش ميخواهد سرآمد باشد ،بايد بش گونشاي کـار کنـد کـش بـش نتيجـش

مطلوب دست يابد .اين نتيجش بايد نظر تمامي ذينفعان سازمان را بش طور متوازن جلب کند.
مشتريمداري .از آنجا کش داوري نهايي در مـورد کيفيـت محصـوالت و خـدمات بـا

مشتري است ،جلب نظر مشتري اهميت زيادي دارد.
رهبريوثباتدرمقاصد .يعني تعيين اهداف و ايجاد انگي ه در افراد (کارکنان) براي
تالش بش منظور دستيابي بش اهداف سازمان
يندهاوواقعيتها .سازماني کش ميخواهد سرآمد باشد ،بايد بش کمـک

مديريتمبتنيبرفرا
مجموعشاي از نظامها ،فرايندها و وااعيتهاي مرتبط و بش هم پيوستش ،مديريت شود.
توسعهومشارکتکارکنان .سازماني کش مـيخواهـد سـرآمد باشـد ،بايـد مشـارکت
کارکنان را در امور بش حداکرر برساند.
يادگيري،نوآوريوبهبودمستمر .سازماني کش ميخواهد سـرآمد باشـد ،بايـد وضـع
موجود را بش چالش بطلبد و بش يادگيري و نوآوري در سازمان اهميت زيادي بدهد.
توسعهشراکتها .سازماني کش ميخواهد سرآمد باشد ،بايد بش نحوي با سـازمانهـاي

ديگر شريک شود کش برايش ارزش اف وده ايجاد کند.
مسئوليتاجتماعيسازمان .سازماني کش ميخواهد سرآمد باشد ،بايد بش جامعش توجـش
زيادي داشتش باشد و فراتـر از انتظـارات و مقـررات آن عمـل کنـد (نجمـي و حسـيني،
 ،1389صص 20ـ .)19
معيارهاي مدل تعالی EFQM

همانگونش کش پيشتر گفتش شد ،اين مدل وضعيت سازمان را در  9زمينش پـايش مـيکنـد.
هر زمينش بش عنوان يک معيار ترسيم شده است کش عبارتاند از:
رهبري .با اين معيار مشخص ميشود کش رهبـران سـازمان چگونـش امکـان توسـعش و
تحق مأموريتها و چشمانداز سازمان را فـراهم مـيکننـد و چگونـش ارزشهـا (بـراي
موفقيت درازمدت سازمان) تدوين و محق ميشوند .بش عبارت ديگر ،رهبـران سـازمان
چگونش در توسعش و اجراي نظام مديريتي سازمان مشارکت ميکنند.
خطمشيوراهبرد .با اين معيار مشخص ميشـود کـش سـازمان چگونـش مأموريـت و
چشمانداز خود را از طري يک راهبرد شفاف با در نظر گرفتن منافع ذينفعـان سـازمان
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محق ميسازد و چگونش اين راهبرد از طري خطمشيها ،برنامشهـا ،اهـداف ،مقاصـد و
فرايندها مورد پشتيباني ارار ميگيرد.
کارکنان(افراديامنابعانساني) .با اين معيار مشخص مـيشـود کـش سـازمان چگونـش
دانش و تواناييهاي منابع انساني خود را بش طور انفرادي و گروهـي ،در سـطح سـازمان
مديريت ميکند ،توسعش ميبخشد و مورد بهرهبرداري ارار ميدهد همچنين بـراي منـابع
انساني خود چگونش برنامشري ي ميکند کش خطمشي و راهبرد سـازمان يـا اجـراي مـؤثر
فرايندها مورد پشتيباني ارار گيرند.
هاومنابع(شرکاوتأمينکنندگان) .با اين معيار مشخص ميشود کـش سـازمان

شراکت
چگونش شرکاي خارجي و منابع داخلي خود را مديريت ميکند تا از خطمشي و راهبـرد
سازمان يا اجراي مؤثر فرايندهاي حمايت شود.
فرايندها،محصوالتوخدمات .با اين معيار مشخص ميشـود کـش سـازمان چگونـش
فرايندها را طراحي و مديريت ميکند يا بهبود ميبخشد تا از خطمشي و راهبرد سازمان
حمايت شود و ضمن جلب رضايت کامل مشتريان و ديگر ذينفعان ،بش طور روزاف ون
براي آنها ايجاد ارزش کند.
نتايجبرايمشتريان .با اين معيار مشخص ميشود کش سازمان در ارتباط بـا مشـتريان
بيروني خود چش محصوالت و خدماتي ايجـاد و اراکـش مـي کنـد .منظـور محصـوالت و
خدماتي است کش سازمان بش مشتريان خود اراکش ميکند .اين محصوالت بايـد بـر اسـار
نيازها و انتظارات مشتريان باشد.
نتايجبرايکارکنان(نتايجمنابعانساني) .با اين معيار مشخص ميشود کش سازمان در
خصوص منابع انساني خود چش نتايجي بش دست ميآورد.
تهاياجتماعي) .با اين معيار مشخص مـيشـود کـش
نتايجبرايجامعه(يانتايجمسئولي 
فعاليت سازمان براي جامعش محلي ،ملي و بينالمللي چش فوايـدي بـش همـراه دارد (منظـور
فوايدي است کش فعاليت سازمان براي جامعشاي کش در آن خدمت ميکند ،بش دنبال دارد).
نتايجکليديعملکرد(يانتايجعملکردهايکليدي) .با اين معيار مشخص ميشود کـش
سازمان در زمينش عملکرد برنامشري ي شده خود چش نتايجي بش دست مـيآورد (شـرکت
ملي صنايع پتروشيمي.)1391 ،
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سيماي پاسخگويان

پاسخگويان پرسشنامش دوم (مرحلش دوم پژوهش) ،مـديران سـازمان صـداوسـيما ،بـويژه
مديران اطالعات و برنامشري ي بودند .پرسشنامش از طري سايت معاونـت اداري و مـالي
سازمان ،بر روي پرونده شخصي تمام مديران سازمان در تهران و سيويک مرک اسـتان
بارگذاري شد .از ميان حدود سش ه ار نفـر از مـديران سـازمان 149 ،نفـر بـش سـؤاالت
پرسشنامش الکترونيک پاسخ گفتند و پح از جداسازي پرسشنامشهاي مخدوش يا نااص،
 142پرسشنامش بررسي و نتايج اسـتخراج شـد .بـر اسـار دادههـاي اسـتخراج شـده از
پرسشنامشها نتايج زير بش دست آمد:
جنسيت88/7 :درصد پاسخگويان مرد و 11/3درصد زن بودهاند کش اين امر با توجـش
بش غالب بودن جنح مذکر در تصدي سمتهاي مديريتي در سازمان صداوسـيما کـامالً
بديهي بش نظر ميرسد.
تحصيالت :بيشترين درصد فراواني متعل بش پاسخگويان با درجش تحصيلي ليسـانح
است کش  59/2درصد پاسخگويان را تشکيل مـي دهنـد .پاسـخگويان داراي تحصـيالت
کارشناسي ارشد  33/8درصد پاسخگويان و مديران داراي مدارک ديپلم و فوقديپلم تنها
7درصد کل پاسخگويان را شامل ميشوند.
سابقش75/3 :درصد پاسخگويان بين  10تا  31سال است کش در سـازمان صـداوسـيما
مشغول کارند .بنابراين ،سش چهارم پاسخگويان شناخت کـافي از عملکـرد و ااتوـاکات
سازمان دارند و اين شرط بسيار الزمي براي پاسخگويي بش سؤاالت پرسشـنامش طراحـي
مدل بومي ارزيابي عملکرد رسانش ملي است.
39/4درصد پاسخگويان بين  10تا  15سال سابقش کار در سازمان صداوسيما دارنـد و
بش اين ترتيب ،مدت اابل توجهي از سنوات خدمت آنان بااي مانده است.
نوع استخدام94/3 :درصد پاسخگويان بش شکل رسمي اطعـي در اسـتخدام سـازمان
صداو سيما هستند .اين امر کش اکرر اريب بش اتفاق پاسخگويان ،از کارکنان رسمي اطعـي
هستند ،نقطش اوت پژوهش محسوب ميشود زيرا تعهد سازماني بيشتري ايجاد مـيکنـد
و عالاشمندي کارکنان را بش بهبود عملکرد و تعالي سازمان را نشان ميدهد.
از سوي ديگر ،با توجش بش ارابت بسيار استخدام رسمي اطعـي بـا پيمـاني و رسـمي
اطعي تأمين اجتماعي ،مي توان اين سش گروه را ترکيب کرد .بش عبارت ديگـر ،مـيتـوان
گفت کش 96/5درصد از پاسخگويان رسمي و پيماني هستند.
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با توجش بش اين نکتش کش تنها کارمندان رسمي دولت ح جابـشجـايي ميـان سـازمانهـا و
ادارات دولتي و نيمش دولتي را دارند ،اگر پاسخگوياني را ني کش بش صـورت انتقـالي از سـاير
سازمانها در صداوسيما حوور دارند ،بش کارکنان رسمي بيف اييم ،بش رام 140نفر مـيرسـيم.
يعني 98/6درصد پاسخگويان رسمي و تنها 1/4درصد از مديران اراردادي هستند.
سطو مـديريتي :بيشـت رين درصـد فراوانـي متعلـ بـش مـديران ميـاني سـازمان بـا
 75/4درصد است .ايـن نقطـش اـوت غيراابـل انکـاري بـراي پـژوهش اسـت کـش اکرـر
پاسخگويان ( 107نفر) ،از مديران مياني سازمان هستند زيرا اين مديران از يـک سـو بـا
مديران ارشد سازمان تعامل دارند و بش خوبي از سياستها ،اهداف کـالن و راهبردهـاي
سازمان مطلع اند و از سوي ديگر ،با مديران سطو پايين مرتبط هستند کش مديريت بدنش
عملياتي سـازمان را برعهـده دارنـد و از ايـن طريـ در جريـان فعاليـتهـا ،فراينـدها،
مشکالت عملياتي و ج کيات عملکرد ارار مي گيرند و در نتيجش ،اادر بش تشخيص شيوه
صحيح ارزيابي عملکرد مجموعش تحت مديريت خود هستند .بنابراين دريافت نظر ايـن
دستش از مديران سازمان درباره مدل ارزيابي عملکرد بهينش و بومي سـازمان صـداوسـيما
حاي اهميت ويژه است.
22/5درصد پاسخگويان ني از مديران عملياتي سازمان هستند کـش بـش داليـل پـيش
گفتش ،در جريان ج کيات عملکرد واحدها و گروههاي کـاري اـرار دارنـد و مـيتواننـد
شاخصهاي ارزيابي دايقي اراکش دهند.
هر چند تنها 2/1درصد پاسخگويان از مديران ارشـد سـازمان هسـتند ،بـا توجـش بـش
مشغلش فراوان اين گروه از مديران ،وجود همين تعداد نيـ در ميـان پاسـخگويان حـاي
اهميت است.
سابقش مديريتي85/4 :درصد پاسخگويان زير پنج سـال سـابقش مـديريت دارنـد .ايـن
درصد نشان دهنده اشتياق مديران با اين مي ان سابقش بـراي پـيريـ ي نظـامهـاي نـوين
مديريتي در سازمان است.
31درصد پاسخگويان بين پنج تا ده سال از عمر مديريتشان مي گذرد .يعني اريـب
يکسوم پاسخگويان از سابقش و عمر مـديريتي مناسـبي بـراي اظهـارنظـر دربـاره مـدل
ارزيابي عملکرد سازمان صداوسيما برخوردارند.
اگر درصد فراوانـي تجمعـي دو گـروه اخيـر ( 5تـا  10سـال و  10تـا  15سـال) را
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محاسبش کنيم ،درمييابيم کش 41/6درصد پاسخگويان از پنج تا پان ده سال سابقش مديريت
در سازمان صداوسيما برخوردارند و بش همين دليل ،پاسخگويان مناسبي براي پرسشـنامش
مدل تعالي بومي سازمان بش شمار ميروند.
ارزشهاي محوري پيشنهادي براي فعاليت سازمان صداوسيما

در پژوهش حاضر براي اينکش نظر وااعي پاسخگويان درباره ارزشهـاي محـوري مـدل
تعــالي  EFQMاســتخراج شــود ،ارزشهــاي محــوري ايــن مــدل بــش عــالوه برخــي از
ارزشهاي محوري ساير مدلهاي ارزيابي عملکرد و تعالي؛ همچون چرخـش دمينـگ 1و
مدل مالکوم بالدريج 2آورده شده تا پاسخگويان با اـدرت انتخـاب بيشـتري ارزشهـاي
محوري مدل تعالي بومي سازمان صـداوسـيما را مشـخص کننـد .همچنـين ارزشهـاي
محوري ذکر شده در دومين سند اف رسانش ملي بش ايـن ارزشهـا افـ وده شـده اسـت.
مجموع اين ارزشها بش  22آيتم رسيد کش عبارتاند از:
 .1نتيجش گرايي .سازمان بايد نتايجي را بش دسـت آورد کـش موجـب خشـنودي کليـش
ذينفعان آن شود.
 .2مشتريمداري .سازمان بايد بش نيازها و انتظارات فعلي و آتي مخاطبان و مشـتريان
فعلي و بالقوه بش طور جدي توجش نشان دهد.
 .3رهبري و ثبات هدف .سازمان بايد داراي رهبري دورانديش ،الهامبخـش و داراي
ثبات هدف باشد.
 .4مديريت بر اسار فرايندها و وااعيتهـا .سـازمان بايـد از طريـ مجموعـشاي از
نظامها ،فرايندها و وااعيتهايي کش با يکديگر ارتباط متقابل دارند ،مديريت شود.
 .5توسعش و مشارکت کارکنان .سازمان بايد تواناييهاي کارکنـان را افـ ايش دهـد و
مشارکت آنان را در امور بش حداکرر برساند.
 . 6يادگيري ،نوآوري و بهبود مستمر .سازمان بايد وضع موجود را بش چالش بکشد و
فرصتهاي يادگيري سازماني ،نوآوري و ايجاد تغيير و بهبود دايم را فراهم کند.
 .7توسعش شراکتها .سازمان بايد با ساير سازمانها مشارکتهاي مفيد ايجاد کند تـا
توان ارزشآفريني خود را اف ايش دهد.
2. Malcom baldrige model

1. Deming cycle
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 .8مسئوليت هاي اجتماعي .سازمان ضمن فعاليت در چارچوب اوانين ،بايد فراتـر از
انتظارات جامعش براي آن مفيد باشد( .ارزشهاي محوري مدل ( )EFQMبنيـاد اروپـايي
کيفيت ،1387 ،صص 17ـ.)16
 .9تکريم کارکنان .فواي سازماني بايد بش گونشاي باشـد کـش در آن سـالمت روانـي
افراد ،شرايط زندگي شرافتمندانش و حرمت کارکنان حفـظ شـود و ايـن امـر بـش ارتقـاي
ارزشهاي انساني بينجامد (ارزش محوري در چرخش دمينگ).
 .10هدايت فکري مخاطبان .رسانش ملي بايد بـش عنـوان يـک نهـاد مسـئول در برابـر
جامعش ،وظايف آموزشي ،ارشادي و تربيتي داشتش باشد.
 .11اميدبخشي .عملکرد رسانش ملي بايد بش ايجاد روحيـشاي اميـدوار و بـا نشـاط در
مخاطبان منجر شود.
 .12آگاهيبخشي ديني .رسانش ملي بش عنوان يـک رسـانش دينـي بايـد سـبب ارتقـاي
اطالعات و بينش مذهبي مخاطبان شود.
 .13نشر ارزش ها و اخالق اسالمي .رسانش ملي بايد در محيط درون سازماني و برون
سازماني از طري رفتار کارکنان و فعاليتهاي رسانشاي ،الگو و اشاعشدهنـده ارزشهـا و
اخالق اسالمي باشد (سند اف رسانش دوم).
 .14اعتالي فرهنگ عمومي .رسانش ملي بايد عهدهدار ارتقاي فرهنگ و اسـتاندارهاي
اخالاي جامعش باشد (برگرفتش از وظايف محوري رسانشهاي دولتي).
 .15ترويج عقالنيت .عملکرد رسانش ملي بايد از بين برنده خرافشپرستي و نشردهنـده
تفکر علمي و استدالل عقالني در جامعش باشد.
 .16جذابيت .رسانش ملي بايد از طري اراکش برنامشهاي جـذاب (از لحـاص صـوري و
محتوايي) باعث جذب مخاطبان از تمام گروههاي اجتماعي شود و زمينش کاهش گرايش
آنان بش رسانشهاي معاند را فراهم آورد (سند دوم اف رسانش).
 .17رعايت اصول توسعش پايدار .عملکرد سازمان نـش تنهـا نبايـد موجـب خسـارات
جبرانناپذير بش محيط زيست و انسانها شود بلکش بايد در جهت حفظ محـيطزيسـت و
منابع طبيعي براي آيندگان باشد (مدل مالکوم بالدريج).
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« .18پايبندي بش هويت ايراني اسالمي .رسانش ملي يکي از مظاهر هويت جامعش ملـي
در سراسر جهان است کش بايد در عرصش فعاليتهـاي ملـي و بـينالمللـي نمـاد هويـت
ايراني و اسالمي باشد.
 .19اعتالي شأن و ااتدار جمهوري اسالمي ايران .رسـانش ملـي يـک نهـاد حـاکميتي
است کش عملکرد آن بايد متومن جايگاه و ااتدار ملي و بينالمللـي جمهـوري اسـالمي
ايران در داخل و خارج از کشور باشد.
 .20رعايت منافع ملي .سازمان صداوسيما در تمام فعاليتهاي رسـانشاي خـود بايـد
حفظ منافع ملي تعريف شده را اسار کار خود ارار دهد.
 . 21توازن مسئوالنش کار و زندگي .تحق اهداف شخصي کارکنان بايد در کنار تحق
اهداف سازمان صورت پذيرد و توازن بين وظايف شغلي و مسئوليتهاي زندگي افـراد،
تقويت بنيان خانواده و ارتقاي مواعيت اجتماعي برارار شود.
 .22چاالکي و انعطافپذيري .رسانش ملي بايد اادر بش درک بش مواع تغييـرات محـيط
ملي و بين المللي و ايجاد تغييرات سريع و بهبودهاي مورد انتظار در خود باشد و بتوانـد
بش نيازهاي متنوع و در حال تغيير مشتريان و مخاطبان پاسخ گويد» (پيشنهاد نويسنده).
همان طور کش در روش تج يش و تحليل دادهها گفتش شـد ،اگـر آيتمـي حـداال 142
امتياز مربت کسب کند ،بش اين معني است کش مورد تأييد پاسخگويان ارار گرفتـش اسـت؛
بنابراين با توجش بش امتياز بش دست آمده براي هر ارزش:
تمام ارزش هاي محوري پيشنهاد شده مورد تأييـد پاسـخگويان اـرار گرفـت .يعنـي
فعاليت رسانش ملي بايد در چارچوب  22ارزش محوري ياد شده در باال انجام شود.
باالترين رتبش با  227امتياز متعل بش ارزش تکريم کارکنان است .از نظر پاسـخگويان
اين ارزش بايد رتبش اول اهميت را در پيري ي فعاليتهاي رسانش ملي داشتش باشد .نکتش
جالب توجش ارار داشتن ارزش «اعتالي شأن و ااتدار جمهوري اسالمي ايـران» بـا 223
امتياز در رتبش دوم اهميت از نظر پاسخگويان است .اين امر ميتوانـد نشـاندهنـده ايـن
وااعيت باشد کش سازماني اادر بش اعـتالي شـأن و ااتـدار ملـي خواهـد بـود کـش داراي
کارکناني شرافتمند و متعالي باشد .ارزش جذابيت با  217امتياز رتبش سوم اهميـت را بـش
خود اختصاص داده است.
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کمترين رتبش با  143امتياز متعلـ بـش ارزش توسـعش شـراکتهاسـت .ايـن امـر کـش
نشاندهنده اعتقاد دروني مديران رسانش ملي بش انحصاري بودن تمام فعاليتهاي سـازمان
است ،بويژه در بخش تعامل رسانش ملي با شرکا و تأمينکنندگان مشکلساز خواهد بـود.
شرکا و تأمينکنندگان رسـانش مـيتوانـد شـامل ايـن مـوارد باشـد :ايـدهپـردازان (ماننـد
داستاننويسان و فيلمنامش نويسان)؛ توليدکنندگان (مانند سازندگان انيميشن ،کارگردانـان،
تهيش کنندگان ،آهنگسازان ،خبرنگاران آزاد و )...؛ هنروران (مانند بـازيگران ،خواننـدگان،
نوازندگان و )...؛ تـأمين کننـدگان مـواد اوليـش (ماننـد فروشـندگان تجهيـ ات صـوتي و
تصويري ،تأمين کنندگان تجهي ات اداري ،فروشـندگان فـيلم خـام ،سـيما چـوب و )...؛
مؤسسات هنري و رسـانش اي (ماننـد مؤسسـش فـارابي ،سـيما فـيلم و )...؛ سـازمانهـا و
نهادهاي ملي و بينالمللي (مانند اتحاديش راديو تلوي يونهاي شـرق آسـيا  ABUو  )...و
وزارتخانشها (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و .)...
بش همين ترتيب ،دو ارزش رهبري و ثبات هدف و آگاهيبخشي ديني با  215امتيـاز
در رتبش چهارم؛ سش ارزش توسعش و مشارکت کارکنان ،اميدبخشي و رعايت منـافع ملـي
با  213امتياز در رتبش پنجم و سش ارزش هدايت فکري مخاطبان ،نشر ارزشها و اخـالق
اسالمي و پايبندي بش هويت ايراني اسالمي با  211امتيـاز در رتبـش ششـم از نظـر ميـ ان
موافقت پاسخگويان ارار دارند.
جالب توجش است؛ ارزش نتيجشگرايي با  144امتياز در رتبش ماابل آخـر اـرار گرفتـش
کش اين امر ميتواند نشانش بي اهميت بودن نتـايج حاصـل از فعاليـت رسـانش ملـي بـراي
پاسخگويان باشد و عملکرد سازمان را با ترديد روبشرو کند.
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جدول 1ـ اولويت ارزشهای محوری مدل تعالی بومی سازمان صداوسیما برحسب
امتیازات از نظر پاسخگويان

امتياز

رتبه

ارزشهاي محوري

رديف
1

تکریم کارکنان

227

1

2

اعتالی شأن و اقتدار جمهوری اسالمی ایران

223

2

3

جذابیت

217

3

4

رهبری و ثبات هدف

215

4

5

آگاهیبخشی دینی

215

4

6

توسعه و مشارکت کارکنان

213

5

7

امیدبخشی

213

5

8

رعایت منافع ملی

213

5

9

هدایت فکری مخاطبان

211

6

10

نشر ارزشها و اخالق اسالمی

211

6

11

پایبندی به هویت ایرانی اسالمی

211

6

12

چاالکی و انعطافپذیری

203

7

13

ترویج عقالنیت

201

8

14

رعایت اصول توسعه پایدار

198

9

15

اعتالی فرهنگ عمومی

191

10

16

یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر

189

11

17

توازن مسئوالنه کار و زندگی

186

12

18

مدیریت بر اساس فرایندها و واقعیتها

184

13

19

مشتریمداری

183

14

20

مسئولیتهای اجتماعی

171

15

21

نتیجهگرایی

144

16

22

توسعه شراکتها

143

17
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از سوي ديگر ،شش ارزش محوري مدل  EFQMرتبشهاي  11تا  17را کسب کردهاند.
ارزش محوري کش رتبش اول را کسب کرده (تکريم کارکنان) متعل بش چرخش دمينـگ
است و ارزشي کش در رتبش دوم ارار گرفتش ( اعتالي شـأن و ااتـدار جمهـوري اسـالمي
ايران) يکي از ارزشهاي پيشنهادي نويسنده است و رتبش سوم در ميان ارزشها ،متعلـ
بش ارزش جذابيت است کش از سند دوم اف رسانش استخراج شده است.
معيارهاي پيشنهادي براي مدل تعالی و ارزيابی عملکرد بومی سازمان صداوسيما

در اين اسمت ،معيارهاي مدل  EFQMبش عالوه معيارهايي از ساير مـدلهـاي ارزيـابي
عملکرد (ازجملش مالکوم بالدريج و نسخش مدل تعالي ملي ايـران ويـرايش سـال )1390
انتخاب شده و براي نظرخواهي بش خبرگان سازماني اراکـش شـده اسـت تـا معلـوم شـود
مديران سازمان کدام يک را انتخاب مي کنند .شرحي کش در مقابـل ايـن معيارهـا نوشـتش
شده ،براي رفع ابهام پاسخگويان با رويکرد تجوي ي بش نگارش درآمده يعني واژه «بايد»
در ابتداي آنها آمده تا ابهام ارزيابي وضعيت موجود رسـانش پـيش نيايـد و پاسـخگويان
بدانند اين معيارها بش صورت پيشنهادي براي ارزيـابي سـازمان صـداوسـيما اراکـش شـده
است .معيار  1تا  9متعل بش مدل ( EFQMويرايش  ،)2010معيـار  10و  11برگرفتـش از
الگوي تعالي سازماني ملي جمهوري اسالمي ايران (ويرايش  )1390و معيار  12برگرفتش
از مدل مالکوم بالدريج است:
.1رهبري.رهبران بايد آينده را بش تصوير کشند و آن را محقـ سـازند؛ همـواره بـش
عنوان الگو براي ارزشها و اخالق سازماني ،ايفـاي نقـش کننـد و الهـام بخـش اعتمـاد
باشند .آنها بايد انعطافپذير باشند و رسانش را اادر سازند تـا بـراي حصـول اطمينـان از
موفقيت مداوم ،آينده را بش مواع پيشبيني کند و واکنش نشان دهد.
.2خطمشيوراهبرد .مأموريت و چشمانداز رسانش بايد از طري توسعش يک راهبـرد
متمرک بر ذينفعان بش اجرا درآيد و خطمشيهـا ،برنامـشهـا ،اهـداف و فراينـدها بـراي
تحق اين راهبرد توسعش يابند و جاري شوند.
.3منابعانساني.سازمان رسانشاي بايد کارکنان خود را ارج نهد و فرهنگـي را ايجـاد
کند کش بش کمک آن دستيابي بش اهداف سازماني و فردي دربردارنده منافع طرفين ،ميسـر
شود .رسانش بايد اابليتهاي کارکنان خود را توسعش دهد و عدالت و برابـري را تـرويج
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کند .اين سازمانها بايد با کارکنان خود بش گونشاي ارتباط براـرار کننـد و آنـان را مـورد
تشوي  ،ادرداني و مراابت ارار دهند کش انگي ه و تعهد پيدا کنند و بتوانند از مهـارتهـا
و دانش خود در جهت منافع رسانش استفاده کنند.
.4شراکتهاومنابع .سازمان رسانشاي بايد شراکتهـاي بيرونـي ،تـأمينکننـدگان و
منابع دروني را بش منظور پشتيباني از راهبردها ،خطمشيها و اجراي اثـربخش فراينـدها،
برنامشري ي و مديريت کند و از مديريت اثربخش پيامدهاي زيست محيطي و اجتمـاعي
از طري آنها اطمينان يابد.
.5فرايندها،محصوالتوخدمات .سـازمان رسـانش اي بايـد فراينـدها ،محصـوالت و
خدمات خـود را بـش منظـور خلـ ارزش ف اينـده بـراي مخاطبـان و سـاير مشـتريان و
ذينفعان خود طراحي و مديريت کند و بهبود بخشد.
.6نتايجبرايمشتريان .سازمان رسانشاي بايد مجموعشاي از شاخصهـاي عملکـردي
و دستاوردهاي مرتبط را بش منظور تعيين جاريسازي موف راهبردها و خـط مشـي هـاي
پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات مخاطبان و ساير مشتريان توسعش دهد و در مورد آنها
تواف کند.
.7نتايجبرايکارکنان(نتايجمنابعانسـاني) .سـازمان رسـانشاي بايـد مجموعـشاي از
شاخصهاي عملکردي و دستاوردهاي مرتبط را بش منظـور تعيـين جـاري سـازي موفـ
راهبردها و خطمشيهاي پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات کارکنان خود ،توسعش دهـد
و در مورد آنها تواف کند.
.8نتايجبرايجامعه .سازمان رسانشاي بايد مجموعشاي از شاخص هاي عملکـردي و
دستاوردهاي مرتبط را بش منظـور تعيـين جـاريسـازي موفـ راهبردهـاي اجتمـاعي و
زيستمحيطي و خطمشيهاي مرتبط ،مبتنـي بـر نيازهـا و انتظـارات ذينفعـان بيرونـي
مربوطش ،توسعش داده و در مورد آنها بش تواف برسد.
.9نتــايجکليــديعملکــرد(نتــايجعملکردهــايکليــدي) .ســازمان رســانشاي باي ـد
مجموعشاي از نتايج کليدي مالي و غيرمالي را بش منظور جاريسازي موفـ راهبردهـا و
خطمشيهاي پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات ذينفعـان کليـدي ،توسـعش دهـد و در
مورد آنها بش تواف برسد (نجمي و حسيني ،1389 ،ص .)62
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.10نتايجکليديراهبردي.سازمان رسانشاي بايد در جاري ساختن موف راهبردهـا و
خطمشيهاي پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات ذينفعان کليدي ،بش دستاوردهاي مـالي
و غيرمالي دست يابد و شاخصهاي مالي و غيرمـالي مـرتبط بـا دسـتاوردهاي کليـدي
راهبردي را در دورههاي زماني متناسب اندازهگيري و تحليل کند.
.11بازاريابيوروابطبامشتري.سازمان رسانشاي بايد بازاري را کش اصد دارد در آن
فعاليت کند ،بش خوبي بشناسد و براي آن راهبرد و برنامش بازاريابي ايجاد کنـد .همچنـين
بايد با نگاه راهبردي بش مخاطبـان و مشـتريان خـود ،بـراي ايجـاد رابطـشاي سـودمند و
ارزشمند ،اهداف و برنامشهاي تعريف شدهاي داشتش باشد (برگرفتش از الگوي تعالي ملـي
ويرايش  /1390مؤسسش مطالعات بهرهوري و منابع انساني).
.12اطالعاتوتجزيهوتحليـلآنهـا .سـازمان رسـانشاي بايـد نظـامهـاي مـديريت
اطالعات و اندازهگيري عملکـرد يکپارچـشاي را در سراسـر سـازمان براـرار کـرده و از
اطالعات بش دست آمده بـراي تحليـل عمليـات روزانـش و تصـميمسـازي اسـتفاده کنـد
(برگرفتش از مدل تعالي مالکوم بالدريج) (ايران اده و براي ،1388 ،ص .)113
با توجش بش امتيازهاي بش دست آمده براي هر معيار:
معيار رهبري با کسب  190امتياز ،در رتبش اول از نظر پاسـخگويان اـرار گرفتـش کـش
نشانش اهميت بعد رهبري تعالي گرايانش از نگاه آنان است .پح از رهبري ،معيار خطمشي
و استراتژيک کش در برگيرنده هدفگذاري و برنامشري ي تعاليگرايانـش اسـت بـا کسـب
 179امتياز ،رتبش دوم را بش خود اختصاص داده است.
معيار شراکتها و منابع ،با کسب  143امتياز در رتبش دهم (ماابل آخـر) اـرار گرفتـش
است .اين نتيجش با نتيجشاي کش از امتيازدهـي بـش ارزشهـاي محـوري بـش دسـت آمـده،
ن ديک است زيرا در ميان ارزشهاي محوري ني ارزش «توسعش شراکتها» پـايينتـرين
رتبش را بش دست آورده است .ايـن انطبـاق ،بـيعالاـش بـودن پاسـخگويان بـش گسـترش
شراکتهاي سازمان صداوسيما با منابع برون سازماني را نشان ميدهد در حالي کش يکي
از سياستهاي اصلي سازمان در سالهاي اخير ،برونسپاري خـدمات ،بـويژه در حـوزه
توليد و فني بوده است .حمايت نکردن مديران رسانش از توسعش شراکتهاي سـازمان بـا
منابع برون سازماني ميتواند موجب شکست سياست برونسپاري در رسانش ملي شود.
هــر چنــد ارزش محــوري «مســئوليتهــاي اجتمــاعي» در جــدول  1در رتبــش 15
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ارار گرفتش اسـت ،معيـار «نتـايج بـراي جامعـش» بـا  177امتيـاز رتبـش سـوم را در نگـاه
پاسخگويان بش خود اختصاص داده است.
دو معيار نتايج براي مشتريان و بازاريابي و روابط با مشتري ني هـر يـک بـا کسـب
 149امتياز ،بش طـور مشـترک در رتبـش نهـم اـرار گرفتـشانـد .پـايينتـرين رتبـش از نظـر
پاسخگويان با  142امتياز متعل بش معيار فرايندهاست.
جدول 2ـ اولويت معیارهای پیشنهادی برای مدل تعالی بومی سازمان صداوسیما
بر حسب امتیاز از نظر پاسخگويان

رهبری
خطمشی و استراتژیک
نتایج برای جامعه
اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها
نتایج کلیدی راهبردی
نتایج برای کارکنان
نتایج کلیدی عملکرد (نتایج عملکردهای کلیدی)

امتياز
190
179
177
164
163
156
155

رتبه
1
2
3
4
5
6
7

رديف
1
2
3
4
5
6
7

معيار

8

کارکنان (منابع انسانی)

153

8

9
10
11

نتایج برای مشتریان
بازاریابی و روابط با مشتری
شراکتها و منابع

149
149
143

9
9
10

12

فرایندها

142

11

همان گونش کش در معرفي مدل  EFQMگفتش شد ،معيارهاي نشگانش مدل تعـالي در دو
بخش توانمندسازها و نتايج بخش بندي شده است .براي آنکش نظر پاسخگويان را درباره
اين بخشبندي جويا شويم ،نام هاي ديگري بـراي ايـن دو بخـش پيشـنهاد کـرديم کـش
عبارتاند از:
توانمندسازها  /نتايج .توانمندسازها شامل عواملي هسـتند کـش سـازمان بـراي انجـام
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وظايف و توليد محصوالتش بش آنها نياز دارد (ماننـد رهبـري ،خـطمشـي و اسـتراتژي،
منابع انساني ،شراکت ها و منابع ،فراينـدها) نتـايج نيـ شـامل نتـايج بـش دسـت آمـده از
فعاليت هاي سازمان است (مانند نتايج در حوزه مشتريان ،نتايج در حوزه کارکنان ،نتـايج
در حوزه مسئوليتهاي سازمان در ابال جامعش و نتايج کليدي عملکرد)
پيشرانشها  /سامانشها  /نتايج .پيشرانشها و سامانشها نام ديگري براي توانمندسـازها هسـتند
(برگرفتش از الگوي تعالي ملي ويرايش  /1390مؤسسش مطالعات بهرهوري و منابع انساني)
عناصر پشتيبان  /دستاوردها .عناصر پشتيبان همان توانمندسازها و دستاوردها همـان
نتايج هستند (پيشنهاد محق )
ساير (با ذکر مورد)
تقسيم بندي مدل بـش دو بخـش توانمندسـازها و نتـايج بـاالترين امتيـاز را بـش خـود
اختصاص داده است؛ بنابراين ،بخش بندي معيارهاي مدل تعالي بومي شده براي سازمان
صداوسيما بش همان شکل کش در مدل  EFQMوجود دارد ،بااي ميماند.
جدول 3ـ اولويت نحوه بخشبندی معیارهای مدل تعالی بومی سازمان صداوسیما
برحسب امتیاز

رديف

تقسيمبندي معيارهاي مدل

امتياز

1
2

توانمندسازها  /نتایج
پیشرانهها  /سامانهها  /نتایج

157
113

3
4

عناصر پشتیبان /دستاوردها
سایر (با ذکر مورد)

129
43

پح از نظرخواهي از پاسخگويان درباره معيارهاي مورد ابول بـراي ارزيـابي رسـانش
ملي ،نوبت بش زير معيارهاي مدل رسيد؛ بش همان ترتيب کش در مورد ارزشهاي محوري
و معيارها عمل شد؛ در اينجا هم زير معيارهاي موجود در مدل  EFQMو الگوي تعـالي
ملي ويرايش  1390در معرض نظر پاسخگويان ارار گرفت و نتـايج بـش شـر زيـر بـش
دست آمد:
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تمام زير معيارها تأييد شدند زيرا باالتر از  142امتياز مربت کسـب کردنـد .بـاالترين
امتيازها متعل بش زير معيارهاي2 :ـ( 3دانش و شايستگي کارکنان بايد شناسايي و پشتيباني
شود و توسعش يابد) با  213امتياز؛ 3ـ( 3کارکنان بايد تشوي بش مشـارکت شـده و تـوان
آنها اف ايش يابد) و  5ـ( 3کارکنان ساعي بايد شناسايي شده و مـورد اـدرداني و توجـش
ارار گيرند) هر کدام با  210امتياز بوده است .با ايـن وصـف ،از نظـر مـديران سـازمان
صداو سيما ،معيار سوم کش معيار منابع انساني (کارکنـان) اسـت ،بيشـترين اهميـت را در
ارزيابي عملکرد و همچنين تعالي رسانش ملي دارد.
پايينترين امتياز يعني رتبش  145را يکي از زير معيارهاي رهبري با عنـوان« :رهبـران
بايد با مشتريان ،شرکا و نمايندگان جامعش در تمار باشـند» کسـب کـرده اسـت .سـاير
نتايج در جدول زير اابل مشاهده است:
جدول 4ـ میزان موافقت پاسخگويان با زيرمعیارهای مدل تعالی بومی سازمان
صداوسیما برحسب امتیاز

رديف

زيرمعيارها

1

4ـ 1
5ـ1
6ـ1

رهبری
رهبران باید مأموریتها ،آرمانها و ارزشهای سازمان را تعیین کنند.
رهبران سازمان باید به عنوان الگوی فرهنگ تعالی رفتار کنند.
رهبران باید شخصاً در ایجاد ،توسعه و به کارگیری نظـا هـای مـدیریت و
بهبود مستمر آنها مشارکت نمایند.
رهبران باید با مشتریان ،شرکا و نمایندگان جامعه در تماس باشند.
رهبران باید با ایجاد انگیزه و حمایت از کارکنان ،از آنها قدردانی کنند.
رهبران باید تحوالت سازمانی را شناسایی و از آنها حمایت کنند.
خطمشی و راهبرد
خطمشی و راهبرد سازمان باید بر اساس خواستهها و انتظارات حال و آینده
ذینفعان پایهریزی شود.
خطمشی و راهبرد سازمان باید بر اساس اطالعات حاصـل از انـدازهگیـری
عملکرد ،پژوهشها ،یادگیری و خالقیتهای کاری ایجاد شود.

3ـ 2

خط مشی و راهبرد سازمان باید تهیه ،بازنگری و به روز شود.

157

4ـ 2

خطمشی و راهبرد سازمان باید از طریق فرایندهای کلیدی سازمان جاری شود.

152

1ـ 1
2ـ 1
3ـ 1

2

1ـ 2
2ـ 2

امتياز
180
202
158
145
201
189
147
162
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ادامه جدول 4

رديف

زيرمعيارها

3

منابع انسانی
منابع انسانی سازمان باید برنامهریزی و مدیریت شوند و بهبود یابند.
دانش و شایستگی کارکنان باید شناسایی و پشتیبانی شود و توسعه یابد.
کارکنان باید تشویق به مشارکت شوند و توان آنها افزایش یابد.
کارکنان و سازمان باید دارای گفتمان (ارتباط همه جانبه و متقابل) باشند.
کارکنان ساعی باید شناسایی شوند و مورد قدردانی و توجه قرار گیرند.
شراکتها و منابع
مشارکت های خارجی باید مدیریت شوند.
منابع مالی باید مدیریت شوند.
ساختمانها ،تجهیزات و مواد متعلق به سازمان باید مدیریت شوند.
فناوری باید مدیریت شود.
اطالعات و دانش باید مدیریت شود.
فرایندها و محصوالت
فرایندها باید به صورت سازمان یافته طراحی و مدیریت شوند.
فرایندها باید بر اساس نیازهای جدید و با استفاده از نوآوریها بهبود یابند تا
ارزش افزوده برای مخاطبان و مشتریان ایجاد و رضایت آنان تأمین شود.
محصوالت و خدمات باید بر اساس نیازها و انتظارات مخاطبان و مشـتریان
طراحی شوند و توسعه یابند.
محصوالت و خدمات تولیدی باید به درستی تحویل و پشتیبانی شوند.

172

ارتباط با مخاطبان و مشتریان سازمان باید مدیریت و تقویت شود.

190

1ـ 3
2ـ 3
3ـ 3
4ـ 3
5ـ 3
4

1ـ 4
2ـ 4
3ـ 4
4ـ 4
 5ـ4
5

1ـ 5
2ـ 5
3ـ 5
4ـ 5
5ـ 5
6

1ـ 6

2ـ 6

نتایج مشتریان
نظرسنجی از مخاطبان و مشتریان باید به طور مرتب انجا شود (نظرسـنجی
درباره نیازهای فعلی و آتی مخاطبان و مشتریان ،اعتبـار سـازمان و مقبولیـت
برنامهها و محصوالت آن نزد مخاطبان و مشتریان ،سهولت ارتباط مخاطبـان
و مشتریان با سازمان ،میزان دسترسی مخاطبـان و مشـتریان بـه تولیـدات و
خدمات سازمان ،میزان تکرار استفاده از محصوالت سازمان)
نتایج عملکرد سازمان در قبـال مخاطبـان و مشـتریان بایـد بـه طـور مرتـب
سنجیده شود (شامل :تعداد قـدردانیهـا و شـکایات مخاطبـان و مشـتریان از
سازمان ،رقابتپذیری محصوالت و خدمات سازمان و میزان نوآوری در آنها)

امتياز
206
213
210
184
210
170
207
203
194
184
180
184
152

184

181
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ادامه جدول 4

رديف

زيرمعيارها

7

نتایج کارکنان
نظرسنجی از کارکنان باید به طور مرتـب انجـا شـود (نظرسـنجی دربـاره
رضایت از شیوه استخدا  ،امنیت شغلی ،نحوه پاداشدهـی و تنبیـه ،روابـط
همکاران ،شرایط کار و نقش سازمان در جامعه)
نتایج عملکردی سازمان در قبال کارکنان باید به طور مرتب ارزیابی شـود (شـامل:
نرخ موفقیت آموزش کارکنان ،بهرهوری کارکنان ،میـزان ییبـت و بیمـاری آنـان،
گلهمندیها و اعتصاب کارکنان ،مقبولیت اشتغال در سازمان یا ترک سازمان)
نتایج جامعه یا نتایج مسئولیتهای اجتماعی سازمان
میزان مقبولیت سازمان و محصوالت و خدمات آن در جامعه باید بـه طـور
مرتب ارزیابی شود.
شاخصهای عملکرد سازمان در قبال جامعه باید به طور مکرر ارزیابی شود
(شامل :تعداد تقدیرنامهها ،گواهینامهها و جوایز دریافتی سـازمان از مراجـع
رسمی ،سهولت ارتباط با سایر نهادها و سازمانهای موجود در جامعه)
نتایج کلیدی عملکرد
دستاوردهای کلیدی عملکرد سازمان باید به طور مرتـب و مـداو ارزیـابی
شود (مانند :میزان و حجم محصوالت و خدمات تولید شده ،سـهم سـازمان
در بازار محصوالت و خدمات مشابه ،نرخ موفقیت محصـوالت ،سـودآوری،
عملکرد بودجهای و )...
شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان باید به طور مرتب ارزیابی و بـازبینی شـود
(شامل شاخصهای مالی مانند :میزان اعتبار دریـافتی ،هزینـههـای اسـتهالک،
تعمیر و نگهداری تجهیزات ،تواناییهای تخصصی و فنی ،ارزش افزوده شراکت
با سایر سازمانها ،عملکرد تأمینکنندکان و شاخصهای ییر مالی مانند :میـزان
تأثیرگذاری رسانه ملی بر عقاید ،ارزشها و اخالق آحاد جامعه و )...
نتایج راهبردی
میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف راهبردی مالی باید به طـور ادواری
اندازهگیری شود (مانند :ارزش داراییها ،عملکرد در مقایسه با بودجه و )...
میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف راهبردی ییر مـالی بایـد بـه
طور ادواری اندازهگیری شود (مانند میزان تأثیرگذاری رسانه ملی بر عقایـد،
ارزشها و اخالق آحاد جامعه و )...

1ـ 7

2ـ 7
8

1ـ 8
2ـ 8
9

1ـ 9

2ـ 9

10

1ـ 10
2ـ 10

امتياز

193

188

190
162

174

168

170
183
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رديف
11

1ـ 11
2ـ 11
3ـ 11
12

زيرمعيارها

امتياز

بازاریابی و ارتباط با مشتری
بازار و نیازهای مخاطبان و مشتریان بالفعل و بالقوه باید شناسایی و درک شود.
راهبرد بازاریابی باید همسو با سایر راهبردهای سازمان ،ایجـاد ،بـازنگری و
به روز شود.
روابط با مخاطبان و مشتریان باید مدیریت شود.

180
175
191

اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها

نظا های یکپارچه مدیریت اطالعـات و انـدازهگیـری عملکـرد در سـازمان
12 -1
برقرار شود.
اطالعات به دست آمده در تصمیمگیریها و تحلیل عملکرد ادواری سازمان
2ـ 12
مورد استفاده قرار گیرد.

181
165

رهآورد سخن

چنان کش در جريان پژوهش مشاهده شد ،بش نظر ميرسد ارزشهاي محوري مدل تعـالي
 EFQMبراي بش کارگيري در رسانش ملي نياز بش بازنگري دارند .اما بـا نگـاهي عميـ تـر
ميتوان دريافت کش ارزشهاي محوري مدل تعالي نسبت بش ارزشهاي اسـتخراج شـده
از سند اف رسانش و ساير مدلهاي ارزيابي عملکرد عامتر و فراگيرتر هسـتند و در يـک
دستش بندي مجدد ،ميتوان ارزش هاي استخراج شده از سند اف رسانش و ساير مدلهـاي
تعالي و ارزيابي عملکرد را درون ارزشهاي محوري مدل  EFQMجايگذاري کرد .در
جدول زير اين کار انجام شده است:
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جدول 5ـ جدول تطبیقی ارزشهای محوری مدل  EFQMو ارزشهای
استخراج شده از سند افق رسانه و ساير مدلهای ارزيابی و تعالی

ارزش هاي استخراج شدده
رديف

ارزشهاي محوري مدل EFQM

از سند افق رسانه و سداير
مدلهاي ارزيابی و تعالی

1

رهبری و ثبات هدف

2

توسعه و مشارکت کارکنان

3
4

یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر
مدیریت بر اساس فرایندها و واقعیتها

چاالکی و انعطافپذیری

5

مشتریمداری

جذابیت

6

مسئولیتهای اجتماعی

7

نتیجهگرایی

8

توسعه شراکتها

تکریم کارکنان
توازن مسئوالنه کار و زندگی

اعتالی شأن و اقتـدار جمهـوری
اسالمی ایران
اعتالی فرهنگ عمومی
پایبندی به هویت ایرانی اسالمی
رعایت منافع ملی
رعایت اصول توسعه پایدار
هدایت فکری مخاطبان
نشر ارزشها و اخالق اسالمی
ترویج عقالنیت
آگاهیبخشی دینی
امیدبخشی

با مراجعش و توجش بـش تعـاريفي کـش از ارزشهـاي محـوري مـدل  EFQMو سـاير
ارزشهاي پيشنهادي در ابتداي مقالش اراکش شده است ،ميتوان درک بهتري از دستشبنـدي
اراکش شده در اين جدول بش دست آورد .بش اين ترتيب ،ارزشهاي محـوري مـدل تعـالي
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ســازماني  EFQMدر نســخش بــومي آن بــراي رســانش ملــي تغييــري نمــيکنــد و فقــط
مصداق هايي مطاب با مأموريت و شر وظـايف سـازمان صـداوسـيما بـراي برخـي از
ارزشهاي محوري تعيين ميشود.
در بخش معيارهاي مدل؛ معيار نتايج کليدي راهبردي کش در الگوي تعالي سـازماني،
ويرايش  1390مؤسسش مطالعات بهره وري و منابع انساني ،بـش معيارهـاي مـدل EFQM
اف وده شده ،با معيار نتايج کليدي استراتژيک عملکرد در مدل  EFQMاابل ادغام اسـت
زيرا زيرمعيارهاي آن با زيرمعيارهاي نتـايج اسـتراتژيک عملکـرد همپوشـاني دارد و در
هنگام انجام ارزيابي ،نتيجش يکساني بش دسـت مـيدهـد .بنـابراين ،معيـار نتـايج کليـدي
راهبردي تنها بيان متفاوتي از نتايج کليدي عملکـرد اسـت و نيـازي بـش افـ ودن آن بـش
معيارهاي مدل نيست.
همچنين هر يک از زيرمعيارهاي معيار بازاريـابي و ارتبـاط بـا مشـتري (برگرفتـش از
الگوي تعالي ملـي ويـرايش  / 1390مؤسسـش مطالعـات بهـرهوري و منـابع انسـاني) را
مي توان در ذيل يکي از معيارهاي فرايندها و محصوالت ،نتايج مشتريان و خـطمشـي و
استراتژي در مدل  EFQMيافت (جدول  )6بنابراين ،نيازي بش اف ودن معيار بازاريـابي و
ارتباط با مشتري بش معيارهاي مدل  EFQMنيست.
و در نهايت ،معيار اطالعات و تج يش و تحليل آنها (مدل دمينگ) را ميتـوان در مـدل
 EFQMذيل معيار شراکتها و منابع جستجو کرد زيرا در اين معيـار بـش مسـئلش مـديريت
اطالعات بش عنوان يکي از مهمترين منابع سازمان ،اشاره شده است.
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جدول 6ـ جدول تطبیقی معیارها و زيرمعیارهای برگرفته از ساير مدلها با معیارها
و زيرمعیارهای مدل EFQM

معيارها و زيرمعيارهاي مدل اصلی()EFQM
شماره
معيار

معيار

9

نتایج
کلیدی
عملکرد

5

فرایندها و
محصوالت

شماره
زيرمعيار

1ـ 9

2ـ 9

5ـ5

زيرمعيار
دســــتاوردهای کلیــــدی
عملکرد سازمان باید به طور
مرتب و مداو ارزیابی شوند
(ماننـــد :میـــزان و حجـــم
محصوالت و خدمات تولیـد
شده ،سهم سازمان در بـازار
محصـــوالت و خــــدمات
مشـــابه ،نـــرخ موفقیـــت
محصـــوالت ،ســـودآوری،
عملکرد بودجهای و )...
شـــاخصهـــای کلیـــدی
عملکرد سـازمان بایـد بـه
طـــور مرتـــب ارزیـــابی و
بـــازبینی شـــوند (شـــامل
شاخصهـای مـالی ماننـد:
میــزان اعتبــار دریــافتی،
هزینــههــای اســتهالک،
تعمیـــــر و نگهـــــداری
تجهیــزات ،توانــاییهــای
تخصصــی و فنــی ،ارزش
افــزوده شــراکت بــا ســایر
ســـازمانهـــا ،عملکـــرد
تــــأمینکننــــدکان و ...
شــاخصهــای ییــر مــالی
ماننــد :میــزان تأثیرگــذاری
رســانه ملــی بــر عقایــد،
ارزشهــا و اخــالق آحــاد
جامعه و )...
ارتبــاط بــا مخاطبــان و
مشــتریان ســازمان بایــد
مدیریت و تقویت شود.

معيارها و زيرمعيارهاي برگرفته از ساير مدلها
شماره
معيار

معيار

شماره
زيرمعيار

10 -1

10

زيرمعيار
میزان موفقیت سازمان در
دســـتیابی بـــه اهـــداف
راهبردی مالی باید به طور
ادواری اندازه گیـری شـود
(مانند :میزان سـود ،ارزش
دارایــیهــا ،عملکــرد در
مقایسه با بودجه و )...

میزان موفقیت سازمان در
دســـتیابی بـــه اهـــداف
راهبردی ییرمالی باید بـه
طور ادواری انـدازه گیـری
شـــود (ماننـــد میـــزان
تأثیرگذاری رسانه ملی بـر
عقاید ،ارزشهـا و اخـالق
آحاد جامعه و )...

نتایج
راهبردی

2ـ 10

11

بازاریابی و
ارتباط با
مشتری

1ـ 11

روابــط بـــا مخاطبـــان و
مشــتریان بایــد مــدیریت
شود.
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معيارها و زيرمعيارهاي مدل اصلی()EFQM
شماره
معيار

معيارها و زير معيارهاي برگرفته از ساير مدلها
شماره
معيار

معيار

شماره
زيرمعيار

زيرمعيار

نتایج
مشتریان

1ـ 6

نظرسنجی از مخاطبـان و
مشــتریان بایــد بــه طــور
مرتـــب انجـــا شـــود
(نظرســــنجی دربــــاره
نیازهــای فعلــی و آتــی
مخاطبــان و مشـــتریان،
اعتبار سازمان و مقبولیـت
برنامه ها و محصوالت آن
نزد مخاطبان و مشتریان،
سهولت ارتباط مخاطبـان
و مشــتریان بــا ســازمان،
میزان دسترسی مخاطبان
و مشتریان به تولیـدات و
خدمات سـازمان ،میـزان
تکـــــرار اســـــتفاده از
محصوالت سازمان)

2ـ 11

2

خطمشـی
و راهبرد

3ـ 2

خــطمشــی و اســتراتژی
ســـازمان بایـــد تهیـــه،
بازنگری و به روز شود.

3ـ 11

راهبــرد بازاریــابی بایــد
همسو با سایر راهبردهای
سازمان ،ایجـاد ،بـازنگری
و به روز شود.

1ـ 12
4

شراکتها
و منابع

5ـ4

اطالعات و دانـش بایـد
مدیریت شود

نظـــا هـــای یکپارچـــه
مـــدیریت اطالعـــات و
انــدازهگیــری عملکــرد در
سازمان برقرار شود.

2ـ 12

اطالعات به دست آمده در
تصمیمگیریهـا و تحلیـل
عملکــرد ادواری ســازمان
مورد استفاده قرار گیرد.

معيار

شماره
زيرمعيار

زيرمعيار
بازار و نیازهای مخاطبان
و مشـــتریان بالفعـــل و
بــالقوه بایــد شناســایی و
درک شود.

12

اطالعات
و تجزیه و
تحلیل آنها

با توجش بش اين نتايج ،فرضيش اول پژوهش اثبات مـيشـود يعنـي :مـدل تعـالي سـازماني
 EFQMچارچوب مناسبي براي ارزيابي تمام بخشها و معاونتهـاي سـازمان صـداوسـيما
اراکش مينمايد.
بنابراين ،مدل تعالي بومي شده براي سازمان صداوسيما کش با استفاده از ديدگاههـاي
مديران و نخبگان سازماني رسانش ملي تدوين شده؛ داراي همان معيارهاي مدل ،EFQM
با همان بخشبندي بش ترتيب زير است:
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توانمندسازها شامل :رهبري ،خطمشي و راهبرد ،منابع انساني ،شـراکتهـا و منـابع،
فرايندها و محصوالت
نتايج شامل :نتايج مشتريان ،نتايج کارکنان ،نتايج جامعش و نتايج کليدي عملکرد
اين معيارها با زيرمعيارهايي کش در جدول  4براي هر کـدام از آنهـا ذکـر شـده ،شـناختش
ميشوند و با نکات راهنمايي کش در بخش دوم اين پژوهش آمده است ،اندازهگيري و پـايش
ميشوند تا رسانش ملي را در ارتقاي عملکرد و طي مسير تعالي ياري دهند.
بش اين ترتيب ،در ارزشهاي محوري ،معيارهـا و زيرمعيارهـاي مـدل  EFQMهـي
تغييري مورد نياز نيست.
منابع

اسماعيلي ،عبداهلل علي .)1388( .روشدلفي:تعريفوزمينهتاريخي .بازيابي شده از:
http://www.kasbyar.com

الواني ،سيد مهدي .)1386( .مديريتعمومي .تهران :نشر ني.
ايران اده ،سليمانو براي ،امير.)1388(.الگوهايارزيابيعملکردسازمان .تبري  :فروزش.
تعاليسازمانها (بش اهتمام محمدرضا گرامي و حميدرضـا

بنياد اروپايي کيفيت.)1387( .
نورعلي اده) .تهران :مؤسسش مطالعات بهرهوري و منابع انساني.
ح شنار ،عليمحمد .)1387( .فرهنگمعاصرانگليسيفارسي .تهران :فرهنگ معاصر.
روششناسيعلومسياسي .ام :انتشارات دانشگاه مفيد.

حقيقت ،صادق.)1387( .
تجزيهوتحليلوطراحيسيستمها .تهران :سمت.

رضاييان ،علي.)1370( .
رضاييان ،علي .)1383( .تجزيهوتحليلوطراحيسيستم .تهران :سمت.
مدلهـايارزيـابيعملکـرد .بازيـابي شـده از:
شرکت ملي صنايع پتروشـيمي .)1391( .
http://www.nipc.ir
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